
แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 253.80        253.80        เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ  42/2562
เสนอราคา  253.80 บาท เสนอราคา  253.80 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  7/01/2562

2 วัสดุการเกษตร 600.00        600.00        เฉพาะเจาะจง นางวีณา  มาบจะบก นางวีณา  มาบจะบก เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  43/2562

เสนอราคา  600.00 บาท เสนอราคา  600.00 บาท  14/01/2562
3 วัสดุการเกษตร 45,500.00    45,500.00    เฉพาะเจาะจง นางวีณา  มาบจะบก นางวีณา  มาบจะบก เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  44/2562

เสนอราคา  45,500.00 บาท เสนอราคา  45,500.00 บาท  15/01/2562
4 วัสดุการเกษตร 39,000.00    39,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านถนัดพันธ์ุปลา ร้านถนัดพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  45/2562

เสนอราคา  39,000.00 บาท เสนอราคา  39,000.00 บาท  15/01/2562
5 วัสดุการเกษตร 65,000.00    65,000.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  46/2562

เสนอราคา 65,000.00 บาท เสนอราคา 65,000.00 บาท  15/01/2562
6 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,980.00      1,980.00     เฉพาะเจาะจง อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ  47/2562

เสนอราคา  1,980.00 บาท เสนอราคา  1,980.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  16/01/2562
7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเค เอ็น ซีการค้า ร้านเค เอ็น ซีการค้า  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ  48/2562

เสนอราคา  1,500.00 บาท เสนอราคา  1,500.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  16/01/2562
8 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 4,727.20      4,727.20     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  49/2562

เสนอราคา 4,727.20 บาท เสนอราคา 4,727.20 บาท  21/01/2562
9 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 5,380.00      5,380.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  50/2562

เสนอราคา  5,380.00 บาท เสนอราคา  5,380.00 บาท  21/01/2562

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี     

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2562
   ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หนา้ที ่1
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ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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10 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 792.00        792.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  51/2562
เสนอราคา  792.00 บาท เสนอราคา  792.00 บาท  21/01/2562

11 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 2,412.00      2,412.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  52/2562
เสนอราคา 2,412.00 บาท เสนอราคา 2,412.00 บาท  21/01/2562

12 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 792.00        792.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  53/2562
เสนอราคา  792.40 บาท เสนอราคา  792.40 บาท  21/01/2562

13 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 2,312.80      2,312.80     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  54/2562
เสนอราคา  2,312.80 บาท เสนอราคา  2,312.80 บาท  21/01/2562

14 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 792.00        792.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  55/2562
เสนอราคา  792.00 บาท เสนอราคา  792.00 บาท  21/01/2562

15 วัสดุการเกษตร 1,640.00      1,640.00     เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศร์  พันธยุทธ์ นางวีณา  มาบจะบก เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  56/2562
เสนอราคา  600.00 บาท เสนอราคา  600.00 บาท  21/01/2562

16 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ  57/2562
เสนอราคา  2,400.00 บาท เสนอราคา  2,400.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  21/01/2562

17 วัสดุการเกษตร 1,600.00      1,600.00     เฉพาะเจาะจง เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  58/2562
เสนอราคา  1,600.00 บาท เสนอราคา  1,600.00 บาท  21/01/2562

18 วัสดุการเกษตร 1,600.00      1,600.00     เฉพาะเจาะจง เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  59/2562
เสนอราคา  1,600.00 บาท เสนอราคา  1,600.00 บาท  21/01/2562

19 วัสดุการเกษตร 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  60/2562
เสนอราคา 1,500.00 บาท เสนอราคา 1,500.00 บาท  21/01/2562

20 วัสดุการเกษตร 600.00        600.00        เฉพาะเจาะจง นางวีณา  มาบจะบก นางวีณา  มาบจะบก เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  61/2562
เสนอราคา  600.00 บาท เสนอราคา  600.00 บาท  21/01/2562

หนา้ที ่2
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21 วัสดุส านักงาน 3,300.00      3,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน หจก. ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  63/2562
เสนอราคา  3,300.00 บาท เสนอราคา  3,300.00 บาท  24/01/2562

22 ค่าจ้างเหมาบริการ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  64/2562
เสนอราคา  400.00 บาท เสนอราคา  400.00 บาท  30/01/2562

หนา้ที ่3


